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Chanel no 5, hundar & en cigg
Är det chefen som ska bestämma om personalen får bära parfym på jobbet?
Och vad gör man om den nyanställde inte tål kontorets maskot Bosse,
världens snällaste pudel som alltid brukar hänga med till jobbet? Ja, dofter,
pälsdjur och rökning kan tyckas vara marginella problem på en arbetsplats,
men oförmåga att hantera dessa och andra frågor kopplade till allergi och
överkänslighet kan få onödigt tråkiga konsekvenser i form av sjukdom,
osämja och sämre möjlighet att prestera bra på jobbet.
Varmt välkommen till konferensen Allergi i arbetslivet, som äger rum den 6
december 2011 på
Ingenjörshuset Citykonferensen i Stockholm. Här möter du landets mest
sakkunniga på området som svarar för föreläsningar och plenumdebatt,
medicinska experter likaväl som representanter för
Socialförsäkringsutredningen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Svenskt Näringsliv, LO, Arbetsmiljöverket, HANDISAM och
Handikappförbunden.
Förmiddagen ägnas åt medicinska frågor kopplade till arbetsrelaterad allergi,
medan eftermiddagen är vikt åt att diskutera vad samhället kan göra för
människor som får allergiska besvär genom jobbet.
Ett axplock ur programmet:
Kl 13.45–14.30
Attityder och kunskap om allergi i arbetslivet

Moderator: Ulla Kronander, överläkare, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i
Linköping
Vardagsexempel på attityder kring dofter, pälsdjur och rökning i arbetslivet
Ulla Kronander, överläkare, Allergicentrum, Universitetssjukhuset i Linköping
Hur skapar vi en rymligare arbetsmarknad för alla – ur ett
arbetsgivarperspektiv
Jan Johansson, arbetsmiljörådgivare, Almega
Hur skapar vi en rymligare arbetsmarknad för alla – ur ett
arbetstagarperspektiv
Kjell Rautio, välfärdsutredare, LO
Ett fullständigt program finner du på
www.astmaoallergiforbundet.se/arbetslivs.aspx
Konferensen riktar sig till alla som kommer i kontakt med allergifrågor i
arbetslivet: arbetsgivare, fackförbund, företagsläkare och annan personal
inom företagshälsovården, handläggare på Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen, arbetsmiljöinspektörer, yrkesvägledare, skolsköterskor,
skyddsombud, politiker, media samt intresserad allmänhet.
Tid: Tisdagen den 6 december klockan 9.00-16.00
Plats: Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46 i Stockholm
Arrangör: Astma- och Allergiförbundet
Vill du nå någon av moderatorerna eller föreläsarna före konferensen eller
boka intervju under konferensdagen? Ta kontakt med Catharina Bergsten,
pressansvarig, 070 – 608 41 97, catharina@bergstenmedia.se
Du behöver inte ackreditera dig inför konferensen, det räcker att visa

presskort vid registreringen.

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett
osynligt handikapp som astma, allergi och annan överkäsnlighet. Vi vill
därigenom bidra till att attityderna förändras hos omgivningen. Planerare,
beslutsfattare och producenter måste ta ett större ansvar för den ökande
utvecklingen av allergier. Vi har föreningar runt om i hela landet.
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